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Formularz instrukcyjny

Znaki ręką dla operatora dźwigu

S t os own ie d o § 1 4 As c h G

s tos own ie d o r oz porz ą dzen ia o zn akowa niu
( Ke nn V)

F or m :

HZ

Pomimo nowoczesnych połączeń radiowych znaki ręką odgrywają ważną rolę i mają na celu umożliwienie optymalnego porozumienia się pomiędzy operatorem dźwigu i
osobą dającą wskazówki. Należy wziąć pod uwagę to, że operator dźwigu widzi często osobę dającą znaki z daleka – dlatego znaki powinny być dawane w polu widzenia.
Szybkość dawania znaków oznacza, czy ruch do wykonania ma się odbyć powoli lub szybko. Pomiędzy różnymi znakami ręką należy zrobić przerwę (zapoznaj się także z
formularzem-AUVA M 203 – który powinien znajdować się na każdej budowie).
Znaczenie

Początek
dawania
wskazówek

STÓJ

STÓJ –
niebezpieczeństwo

Powoli

Zachowaj
odstęp

Ruch w
kierunku

PODNIEŚ

OPUŚĆ

Znak ręką

Objaśnienie

Znaczenie

Wyciągniętą rękę
trzymać wysoko –
Sygnał na kolejne
znaki.

Wyładunek
zmniejszyć

Obie ręce wyciągnąć
na bok poziomo i
trzymać w tej pozycji.
(W razie potrzeby
także jedną rękę)

Wyładunek
zwiększyć

Obie ręce poziomo
na zmianę wyciągać i
zginać.

Zwlekanie i powolna
kontynuacja
przebiegu ruchu.

Po uzyskaniu
właściwego odstępu
dać znak STÓJ.

Zgiąć rękę
wskazującą kierunek
ruchu i bokiem
poruszać ją w tą i z
powrotem.

Otworzyć

Zamknąć

Przybliżyć

Oddalić

Trzymać rękę na bok
wyciągniętą z dłonią
w dół otwartą na pół.

Trzymać rękę
wyciągniętą na bok z
zamkniętą dłonią
skierowaną w dół.

Machać do siebie
obiema rękami z
dłońmi skierowanymi
do ciała.

Odmachiwać obiema
rękami z dłońmi
oddalającymi się od
ciała.

Krążyć ręką
wskazującą w górę.

Odjechać

Krążyć ręką
wskazującą w dół.

Koniec dawania
wkazówek

Znak ręką

Objaśnienie

Krążyć obiema
Krążyć obiema
podniesionymi w górę opuszczonymi w dół
rękami.
rękami.

Ohne Garantie auf Inhalt oder Übersetzung

Odmachiwać w górę
wyciągniętą ręką z
dłonią powracającą
do przodu.

Przedramiona
skrzyżować na
wysokości klatki
piersiowej.

